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Farvel til Fanø 
Sparekasse

Fanø Spare- og Laanekasse blev oprettet 
den  12.  april 1869. Middelfart Sparekasse er 

fra 1853. Nu er det så slut med Fanø Sparekasse, og 
den lidt ældre storesøster fra Middelfart tager over. 
Det er vemodigt, men som mange kunder, og nok 
især erhvervskunder, i Fanø Sparekasse har kunnet 
mærke, så var det blevet for svært at drive en så lille 
sparekasse som den på Tinghustorvet. 

Konstant har myndighederne strammet kravene. 
Pengeinstitutterne skal bekæmpe hvidvask, sende 
et utal at indberetninger til Finanstilsynet, advare  
og bekæmpe svindlere, der især går efter ældre  
kunder, gribe ind overfor selv små overtræk og så 
videre og så videre. 

Så det var klogt af formand Jeppe Valbjørn,  
sparekassebestyrelsen, repræsentantskabet og 
den daglige ledelse at søge en god fusionspartner. 
Basisindtjeningen var for lav, og aktieinvesteringer  
er der jo en risiko ved. Og det var der ikke appetit på.

Middelfart Sparekasse er mange gange blevet  
kåret som en af landets bedste, både på medarbejder- 
og kundetilfredshed. Nu gælder det om at bruge 
vores ny sparekasse til mere, end vi gør i dag.  
Ellers forsvinder filialen, og det vil være uendeligt 
trist. Middelfart Sparekasse har meget større muskler  
end Fanø Sparekasse. Det giver større muligheder  
for at undvære bank nummer to.

58 millioner kroner vil efter fusionen lande i en lokal 
fond. Det er fantastisk. Tænk, hvis den fond ikke bare 
gav småbeløb væk i årevis. Tænkt, hvis den donerede 
en stor sum til en svømmehal med badeland, for 
eksempel. Det ville gavne skolen, foreningerne og 
turismeerhvervet helt fantastisk. Der mangler noget at 
give sig til udenfor den korte sommersæson.

Men mon ikke idéerne vil vælte frem? Det ville bare 
være godt, hvis fonden så mod fremtiden.

God vinterferie.
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

– hele øen rundt !

Har du et 
godt tip?

mail@
fanoeposten.dk

Så send det  
til os på

– hele øen rundt !

K Æ R E
SO M M ER H U S E J ER

Danibo har udlejet sommerhuse på Fanø i over 40 år. 
Det eneste udlejningsbureau med Fanø-oprindelse.

At sætte sit sommerhus til udlejning er en tillids-
sag. Vi sætter en ære i at gøre en forskel for såvel 
vores husejere som vores gæster.  
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Kontakt os 
og få en snak  
omkring 
udlejning 
af dit 
sommerhus.

Middelfart Sparekasse vil gå 
fra købmand til supermarked

ERHVERV – I denne ar-
tikel, som er skrevet ons-
dag, går vi ud fra, at de to 
repræsentantskaber i hen-
holdsvis Fanø Sparekasse 
og Middelfart Sparekasse 
torsdag den 9. februar har 
godkendt den fusion, der 
blev meldt ud den 18. janu-
ar i år. Og vi går ud fra, at 
Finanstilsynet senere i fe-
bruar godkender fusionen. 
Intet tilsiger, at det ikke 
skulle ske.

Vi tog tidligere på ugen 
til Middelfart Sparekas-
ses flotte, arkitekttegnede 
hovedsæde på havnen i 
Middelfart for at få en snak 
med direktør Martin Balt-
ser om den ny situation. 
Og det ligger ham på sinde 
at fortælle en lille historie 
om hans første møde med 
personalet den morgen, da 
bestyrelsesformand Jeppe 
Valbjørn og direktør Peter 
Otto Nielsen lige havde 
fortalt personalet om fusio-
nen:

”Der var da tårer i det ene 
øje og smil i det andet hos 
de ansatte, og det forstår 
jeg godt. Det er jo en spare-
kasse med en lang historie, 
der går over 150 år tilbage. 
Men så var der en, som sag-
de: ”Hvis bare vi kan blive 
ved med at give kunderne 
den samme gode service!”. 
Det var godt at høre. For 
i Middelfart Sparekasse 
er tilgængelighed og god 

service altafgørende. Alle 
medarbejdere har deres 
egen telefon, som man kan 
ringe til, og alle er på hjem-
mesiden med foto,” fortæl-
ler han.

Fanø-medarbejderne be-
høver i øvrigt ikke frygte 
for deres job. Alle får jobga-
ranti i et år. Og de har ’på 
forskud’ fået forstærkning i 
form af en ny medarbejder, 
Amalie Wiese, der er kom-
met fra Middelfart Spare-
kasses filial på Dokken i Es-
bjerg. Skulle Finanstilsynet 
mod al forventning vende 
tommelfingeren nedad, 
flyttes hun blot tilbage, for-
tæller Martin Baltser.

Har prøvet en fusion før
Han ser frem til en nem 
fusion, da Middelfart Spa-
rekasse har prøvet det før. 
Det var, da Folkesparekas-
sen i Silkeborg blev opkøbt.

”Det lærte vi meget af, så 
jeg regner med, at det her 
går glat og er helt afsluttet 
med alle systemer koblet 
sammen til oktober,” siger 
han.

Fusionen gælder imidler-
tid, så snart Finanstilsynet 
senere i februar efter alt at 
dømme har sagt ja.

For kunderne bliver den 
store fordel, at Middelfart 

Sparekasse kan mere end 
Fanø Sparekasse, der må 
bruge halvdelen af medar-
bejdernes tid på admini-
stration, indberetninger og 
så videre.

”Vi kan tilbyde investe-
ringsløsninger, sommer-
huslån hos os eller Total-

kredit, formuerådgivning, 
større erhvervsløsninger 
og meget mere. Nu skal vi 
så til at lære de 3200 kunder 
i Fanø Sparekasse at bruge 
os meget mere. Ligesom 
når man i dagligvarehan-
delen gerne vil få folk til 
at købe mere end en liter 
mælk, nogle rundstykker 
og en avis. For vi er et fi-
nansielt supermarked, der 
kan mere end Fanø Spare-
kasse,” forklarer han.

Direktør Peter Otto Niel-
sen, der bor i Horsens, vil 
få en anden stilling i Mid-
delfart Sparekasse.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

’Den ny spare-
kassedirektør’ på 
Fanø hedder Martin 
Baltser, er glad for 
den kommende 
fusion med Fanø 
Sparekasse og 
lover endnu bedre 
service og  
masser af nye  
varer på hylderne

Middelfart Sparekasses 
direktør Martin Baltser i 
hovedkvarteret på havnen 
i Middelfart. Han er meget 
glad for fusionen, der vil 
give kunderne på Fanø flere 
muligheder.

• Træder i kraft, så 
snart Finanstilsynet 
på sit møde senere i 
februar har sagt ja. 
Alt vedrørende kort 
og konti fortsætter 
uændret, til kunderne 
får besked om andet

• Alle kunder i Fanø 
Sparekasse bliver 
automatisk kunder i 
Middelfart Sparekasse

• Så vidt muligt 
beholder alle deres 
kontonummer, men vi 
får nye betalingskort

• Bogstaverne på gavlen 
med Fanø Sparekasse 
bliver siddende, 
mens et mindre 
skilt vil fortælle, at 
dette er Middelfarts 
Sparekasses filial

• Netbanken fra SDC er 
den samme, som Fanø 

Sparekasses kunder 
bruger i dag. Der 
arbejdes ihærdigt på at 
forbedre den

• Kunderne vil kunne 
få hjælp til at bruge 
den ny netbank, som 
erhvervskunderne 
allerede har fået, i 
filialen i Esbjerg eller i 
filialen på Fanø

• Garanter bliver 
automatisk garanter i 
Middelfart Sparekasse. 
Den forventede 
udlodning for 2023 
er 3,5 procent. Fanø 
Sparekasse gav 2 
procent sidst.

• Fanø Sparekasses 
formue på cirka 58 
millioner kroner vil 
tilgå en lokal fond, 
der vil støtte lokale 
initiativer og formål 

Fakta om fusionen
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Tilbuddene gælder til og med søndag den 19. februar 2023 – så længe lager haves

Matilde kakao 
skummetmælk
1 liter.

Fastelavnsboller
Flere varianter. 

Coop hel kylling 
1350 g.

Taffel Chips 
Flere varianter.
175 g. Frit valg.

1 stk.

6,-

1 stk.

10,-

1 stk.

35,-
1 pose

11,-

SuperBrugsen Fanø
Åbent alle dage fra 7-19

Fastelavnsboller.
Lige til at spise.

Maks  
10 stk.  

pr. kunde
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Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Fanø Varmepumpe Service
Ring 40 18 14 12 - tk@fvps.dk - www.fvps.dk

��� ���������� �� ��������� 
�� �������� ��������������
Løsninger, der udleder mindre CO₂, 
og som er mere miljøvenlige
•  Varmepumpe luft/luft
•  Varmepumpe luft/vand
•  Service af dit anlæg

Tegn et abonnement på Fanø Posten og få 
papiravisen sendt til din hjemadresse. 

Prisen for 14 numre (et år) er 525 kroner. 

Skriv til mail@fanoeposten.dk  
– så sørger vi for resten!

Abonnement  
på Fanø Posten

TURISME – Vi vidste det 
selvfølgelig godt i forvejen, 
men nu har to friske under-
søgelser bekræftet det: Na-
turen er det altafgørende 
trækplaster her hos os.

Den første undersøgelse 
er fra Partnerskab for Vest-
kystturisme, der er en sam-
menslutning af Destination 
Vadehavskysten, Destina-
tion Vesterhavet og

Destination Nordvestky-
sten med flere. Den er lavet 
af Wilke med økonomisk 
støtte fra Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse.

Her er konklusionen, at 
turister drages til Vestky-
sten på grund det brusende 
hav, de endeløse strande og 
blæsten i håret – men der 
mangler flere gode spise-
steder uden for sæsonen. 
Og flere toiletter.

Mange kommer ofte
83 procent af gæsterne har 
besøgt Vestkysten helt op 
til 10 gange. Gæsterne gi-
ver gerne ferietips videre 
til venner og familie, men 
efterspørger større ud-
valg af butikker og restau-
ranter uden for sæsonen. 
Vestkystferie går aldrig af 
mode, og tilsyneladende 

kan de fleste ikke få nok af 
den. Mens 17 procent før-
stegangsbesøgende hvert 
år, har hele 83 procent 
af gæsterne be-
søgt Vestkysten 
mindst én gang 
og helt op til ti el-
ler flere gange tid-
ligere. Gæsterne 
taler gerne varmt 
om kystferien til 
venner og familie, 
og Vestkysten lig-
ger med en score 
på 63 med pil op 
ad på anbefalings-
barometeret. An-
befalingsgraden 
stiger fra juli til 
oktober, og derfor 
bør der skrues op 
for at promovere 
vort område uden 
for højsæsonen.

Den dugfriske 
gæsteanalyse viser, 
at gratis oplevelser 
i naturen, spiseop-
levelser, shopping 
og familiehygge 
har størst værdi for 
gæsternes samlede 
ferieoplevelse. En 
bred vifte af kultur- 
og oplevelsestilbud 
tæller også.

Analysen viser, at før-
stegangsbesøgende, som 
kommer uden for sæsonen, 

især vægter gourmetop-
levelser højt. Efter-

spørgslen vil kun 
vokse fremover, 
skønnes det.

Nationalparkens 
undersøgelse fra 
2020-2021, der er 
baseret på 579 dan-
ske interviews plus 
udenlandske, har 
denne konklusion: 
For 91 procent af 
turisterne i vade-
havsområdet er det 
af afgørende betyd-
ning, at den natur, 
som de kommer til 
som gæster, er be-
skyttet. 

Konkret viser 
undersøgelsen, at 
77 procent af tu-
risterne kommer 
for landskabet og 
lokationens skyld, 
klima og luftkva-
litet (65), naturen 
(62) og National-
park Vadehavet 
(55 procent). For 
turisterne er af-
slapning, natur, 
miljø og national-

parken altså de suverænt 
vigtigste årsager til, at de 
kommer. Og 46 procent 
foretrækker at handle hos 
virksomheder, der har 
samme værdier som dem 
selv.

”Kort sagt kommer turi-
sterne på grund af naturen, 
som de ønsker beskyttet 
og intakt. Og de gider ikke 
turismetrængsel og slidt 
natur,” sammenfatter nati-
onalparkchef Peter Saabye 
Simonsen.

Ikke mere af det samme
”Det sender et klokkeklart 
signal til turismevirksom-
heder og politikerne om, 
at der skal passes ordent-
ligt på Vadehavets rigtige 
natur, og at mængden af 
turister skal håndteres. 
Gæstestyring på den gode, 
informerende måde skal 
tænkes seriøst igennem 
sammen med udvidelser 
af overnatningskapacitet, 
manglende infrastruktur 
med videre, fordi mere af 
det samme er no-go”, fast-
slår han.

Med udgangspunkt i re-
sultaterne fra den fælles 
undersøgelse har National-
park Vadehavet sammen 
med Nordsee Tourismus, 
nationalparken i Slesvig-
Holsten og Verdensnatur-
fonden i Tyskland indsendt 
en projektansøgning til EU. 
Det skal danne grundlag 
for, at vi i tiden efter corona 
sammen kan udvikle ople-
velser, der gavner naturen, 
udvikle fælles opførsels-
regler og løfte kvaliteten i 
naturrundvisningerne.

-fina

To friske undersøgelser viser det samme: Vestkysten og Vadehavet er trækplastrene. 
Naturen betyder alt, men der mangler flere gode spisesteder udenfor højsæsonen

Naturen er det vigtigste

Åbne vidder på Fanø, klar til en rask vandretur. Turisterne elsker naturen i Vadehavet, og den skal ikke være slidt eller overrendt.
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HJEMAD – Sociolog Eva 
Mærsk har skrevet ph.d. 
om dem, alle kommuner 
inklusive Fanø vil have 
flere af: De unge. Hendes 
bedste råd lyder kort og 
godt: Lad de unge rejse 
væk, men hold kontakten 
til dem, mens I opbygger et 
godt sted til dem.

Mange begynder allerede 
i skolealderen at planlægge, 
hvor de skal flytte hen, når 
de er store nok til at stå 
på egne ben, viser hendes 
forskning.

Lad os tage fat i Line fra 
Fanø, for eksempel. Hun 
vokser op her, går i den lo-
kale skole og spiller hånd-
bold i hallen. Den dag, hun 
får sin studentereksamen 
på det nærmeste gymna-
sium, ligger en nøje tilret-
telagt plan klar. Den har 

hun vendt og drejet med 
sin familie og sine venner, 
siden hun gik i 5. klasse. 
Den handler kort fortalt 
om, hvordan Line kommer 
væk. For hele sit liv har 
Line vidst, at man skal flyt-
te sig for at blive til noget.

”Der hersker en meget 
stærk samfundsnorm om 
det at flytte sig. Idéen om 
’jeg flyttede ind til Kø-
benhavn og fik mit drøm-
mejob’ passer bare bedre i 
vores samfundsideal end 
’jeg blev boende, blev frisør 

og var med til at bygge den 
lokale idrætsforening op’. 
Det fortæller vi ikke om, for 
det er ikke en sexet histo-
rie,” fortæller Eva Mærsk, 
der er ph.d. i sociologi og 
kulturgeografi ved SDU og 
University of Groningen i 

Holland med fokus på un-
ges flytninger og stedstil-
knytning.

Denne norm stammer 
dels fra fortællingen om 
dannelsesrejser, men den 
overleveres også mellem 
generationer. Da bedste-

forældrene og forældrene 
var unge, var det kun børn 
med det højeste gennem-
snit, der kunne rejse til 
storbyen. Nu skal næsten 
alle unge uddanne sig, me-
ner politikerne. Og det sker 
i de store byer.

Lok Line med godt job
Hvordan får vi så Line hjem 
igen? Og der skal man se på 
begrebet ’elastisk tilknyt-
ning’. Line flytter måske 
til København, men en dag 
længes hun efter Vestky-
sten, som hun tit besøger. 
På de sociale medier holder 
hun også kontakten til dem 
derhjemme. Og så skal de 
små kommuner være klar. 

Det handler helt konkret 
om, at kommunerne skal 
gøre deres ypperste for at 
få de unge til at tro på de-
res gamle lokalområde, ser 
alle fordelene og tror på, at 
de kan finde et godt job, på-
peger hun. Det sidste er det 
vigtigste. Så de skal hånd-
fodres med jobtilbud.

-fina

Må vi udleje 
dit sommerhus  
– få en nem ekstra  
indtægt uden bøvl  

Vi tilbyder:

Markedets højeste belægningsprocent

Unik fordelspakke uden selvrisiko ved gæsteskader

Professionelt servicekoncept 24/7 året rundt

Markedets højeste rengøringsstandard 

Gratis adgang til ejerværksted, 
industrivaskemaskiner og trailere

Hvis du har haft samme udlejningskontrakt i  
flere år, giver vi dig et hurtigt og gratis tjek af  
din udlejningskontrakt.

Besøg os på
esmark.dk/sommerhusudlejning

Nikolaj Gramstrup
Ring til mig på 69 15 96 18

we       FANØ

De unge kan godt lokkes hjem til Fanø igen
Mange unge er 
vokset op med 
idéen om, at 
hvis du bliver i 
udkanten, er det 
ikke lykkedes for 
dig, mener sociolog

Ved juletid vender mange 
børnefamilier fra hele landet 
tilbage til Fanø.
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I Skjern Bank får du personlig rådgivning, hvor der 
er fokus på dig. Du får din egen rådgiver, som du 
kan ringe direkte til, og der er tid til at holde møder, 
når det passer dig bedst. Hos dig eller hos os - det 
bestemmer du. 

Vi lægger vægt på løbende personlig kontakt, og det 
betyder, at du kommer til at kende os, og vi kommer 
til at kende dig. Det synes vi er det bedste udgangs- 
punkt for et godt samarbejde. 

Kongensgade 58 . 6700 Esbjerg . Tlf. 9682 1500

Nu bliver det

personligt
Vi kommergerne hjemtil dig
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Tjen op til 

44.500,- 
skattefrit i 2023

Må vi udleje dit 
sommerhus? Vi er 100% 
danske og støtter lokalt

Per Christiansen fortæller om sommerhus
udlejning hos Sol og Strand på vores 
hjemmeside. Her kan du også bestille en 
uforpligtende udlejningsvurdering.

Kontakt os på udlej@sologstrand.dk  
eller ring på + 45 99 44 44 40

Sebastian Landt ny medejer hos EDC Fanø
JANUAR – Siden novem-
ber 2020 har Sebastian 
Landt været et kendt an-
sigt, når der skulle sælges 
huse såvel som sommer-
huse hos EDC Fanø. Nu 
er han også indtrådt som 
ny medejer af virksomhe-
den.

”Ja, jeg vil jo ikke risi-
kere, at andre snupper 
ham,” siger Erik Nørreby 
med et grin og fortsætter 
lidt mere alvorligt:

”Sebastian kommer 
med nogle nye kompeten-
cer og en anden måde at 
tænke på. Vi supplerer hinanden virkeligt godt. Sam-
tidig er han selv tilflytter til øen og bor her i dag med 
sin kone og tre børn. Vi vil jeg gerne tiltrække tilflyt-
tere til øen, og de kan spejle sig i ham.” 

40-årige Sebastian, der oprindeligt er fra Als, flyt-
tede til Fanø i 2015. Dengang arbejdede han hos EDC 
Poul Erik Bech i Esbjerg, men det trak i ham at få en 
hverdag, der hang bedre sammen, især efter at fami-
lien blev udvidet med lille Aura. 

”Samtidig elsker jeg den mere afslappede atmo-
sfære herovre. Jeg behøver ikke møde op i blå skjorte, 
spidse sko og slips hver dag,” siger han og fremhæver 
også samarbejdet med Erik som en af de helt store 
fordele:

”Erik har bare et enormt stort kendskab til Fanø – 
til lokalplaner og området. Han overser ikke noget, 
når et hus skal vurderes. Jeg kan så nogle ting i for-
hold til brugen af EDCs systemer, som Erik aldrig har 
lært, og jeg har virkelig fået sat gang i vores markeds-
føring.”  

”Sebastian er også bare virkelig god til at snakke 
med alle typer mennesker og få ting til at ske,” sup-
plerer Erik.

Den del kan Sebastian genkende, for han elsker at 
møde nye mennesker og få en god snak. Ikke nødven-
digvis kun om at sælge deres hus eller sommerhus. 

”Vi har nok lidt et motto hos os om, at den ene ikke 
kan uden den anden. Forstået på den måde, at vi alle 
bidrager og har forskellige styrker. Amalie, der også 
er en del af teamet, er for eksempel vanvittig skarp 
til juradelen og til at sælge sommerhuse,” siger Se-
bastian.

Han færdiggør sin mægleruddannelse til sommer 
og ser frem til, at der igen kommer gang i boligmar-
kedet, der på grund af krisen ligger lidt stille lige nu. 
Det har dog ikke forhindret EDC Fanø i netop at vin-
de Gazelleprisen, som gives til virksomheder, der har 
fordoblet overskuddet og haft vækst i fire år.

Fanø Kommune hyrer advokat i færgesag
JANUAR – Molslinjen har atter varslet prisændrin-
ger 1. april 2023. Et flertal i Fanø Byråd har blandt 
andet derfor besluttet at hyre advokat Bo Ascanius 
fra Esbjerg til at bistå kommunen i den videre dialog 
med Molslinjen A/S, der ejer og driver Fanølinjen. 
Radikale Venstre og Enhedslistens fire mandater øn-
skede en uvildig juridisk granskning af den kontrakt, 
der binder Fanø Kommune til Molslinjen A/S til 2036, 
blandt andet med rådgivning fra Kommunernes 
Landsforening. Syv medlemmer stemte for at antage 
advokaten, der var kommunens rådgiver, da kontrak-
ten og et senere tillæg blev forhandlet på plads. De 
syv var løsgængeren Mille Renée Larsen samt de tre 
medlemmer fra Det Konservative Folkeparti, de to 
fra Venstre og den enlige socialdemokrat.

Fanø trodser opbremsning i iværksætteriet
FANØ – Antallet af nye enkeltmandsvirksomheder 
steg i Fanø Kommune med 8 procent i 2022. Dermed 
går de stik imod landsgennemsnittet, som var et fald 
på 14 procent og dermed endte på det laveste niveau 
i fem år. Det viser en ny analyse fra Visma Dinero.

Fanø siden sidst

Sebastian Landt.  
Foto: Fanø Posten

De tyske sommerhusgæster passer på pengene i år

TURISME – Hvordan bli-
ver den kommende sæson 
på Fanø? Vi har spurgt ud-
lejerne. 

Det går ganske fornuf-
tigt, fortæller direktør Han-
ne Thyssen fra den største 
aktør, Danibo.

”Vi er foran i omsætning 
betinget i prisstigninger 
sammenlignet med samme 
tidsrum sidste år og ganske 
lidt bagefter i antal booke-
de husuger. Noget vi hele 
tiden forventer at komme 
efter. For eksempel er vi 
foran i antal bookede uger i 
første kvartal,” tilføjer hun.

”Det har været en for-
ventning i markedet til sæ-
son 2023, at krisen ville ska-
be en vis tilbageholdenhed 
og afmatning og tendens 

til, at gæsternes bookinger 
ville komme senere.

Vi ser denne tendens, om 
end i et mindre omfang og 
igen, det er forventeligt. 
Vores store skare af faste 
stamgæster skaber utrolig 
stor stabilitet. Der er en klar 
tendens til, at vores over 70 
procent stamgæster booker 
tidligt. De ved, hvor de vil 
hen, til Fanø og Danibo, 
og de ved, hvilke tidsrum 

på året og priskategorier 
indenfor husene, de går ef-
ter.”

”Vi ser her hos nogle 
stamgæster, at de går efter 
billigere huse end tidligere, 
men samtidig også mange 
gæster, der søger efter ufor-
andret priskategori,” tilfø-
jer hun.

Fanø Sommerliv bliver 
ikke til noget i 2023, det fin-
der hun trist. 

”Det er vanvittig god 
sommeraften-underhold-
ning, noget som vore man-
ge sommerhusejere og dan-
ske lejere elsker at deltage i. 
Men man kan ikke sige, at 
det går decideret ud over 
antal bookede huse i høj-
sæsonen. Det er dog klart 
med til at skabe den fan-
tastiske ø-stemning som 
Fanø står for. Der skabes liv 
og glæde, og det er jo det, 

Første kvartal er 
startet godt for 
bureauerne, der 
udlejer feriehuse. 
Men de tyske 
stamgæster 
efterspørger 
billigere huse, end 
de plejer

Jazzklubjubilæum med Daimi i april 

MUSIK – Hun blev ver-
densberømt i Danmark, 
da hun sang Hvem har du 
kysset i din gadedør med 
komikeren Dirch Passer, 
men i mange år siden da 
har Daimi været en feteret 
jazzsanger.

Og fredag den 28. april 
kan hun opleves ved Fanø 
Jazzklubs to års forsinkede 
25 års jubilæumsfest i Stri-

en sammen med Louisiana 
Jazzband! River Jazz- og 
Bluesband kommer også.

Klubben, der er begyndt 
at kalde sig Fanø Jazz og 
Bluesklub og har hævet 

entréen en smule, er i strå-
lende form med masser af 
udsolgte koncerter. 

Den holdt generalforsam-
ling i januar, efterfulgt af 
koncert med Kenn Lending 
Blues Band. Fredag den 10. 
februar var der Reve Bo-
heme med musik af Django 
Reinhardt. 

Den 17. marts er ar-
rangementet Kim Sagild 
Amerikansk Musikklub 
på plakaten, den 6. oktober 
er turen kommet til Noisy 
Joe, og den 3. november er 
det Blues Surprise, der un-
derholder i Strien. Begge 
sidstnævnte orkestre spil-
ler både jazz og blues.

-fina

Forsinket 
jubilæumsfest  
med det store 
jazznavn den  
28. april

Daimi og Louisiana Jazzband kommer og fejrer jubilæum med Fanø Jazzklub den 28. april.
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Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

De tyske sommerhusgæster passer på pengene i år

som ferie på Fanø handler 
om. Derfor er det Danibos 
klare håb, at Fanø Som-
merliv kommer i gang igen 
fra 2024. En aktivitet vi kan 
være stolte af på Fanø,” si-
ger Hanne Thyssen.

Hotelprojektet i Rindby 
håber hun også vil blive til 
noget. 

”Er det ikke er en nødven-
dig udvikling for at Fanø 
overlever i fremtiden, at der 

via hotelprojektet skabes 
det nødvendige grundlag 
for det høje døgnforbrug, 
som for fremtiden skal være 
med til at skabe den stabile 
helårsturisme til glæde for 
Fanøs sårbare erhvervsliv 
og dermed skabe grobund 
for tiltrængt helårsbeskæf-
tigelse i butikker, caféer og 
restauranter,” spørger hun.

Fornyelse i Rindby
”En tiltrængt fornyelse af 
Rindby Strands ’centrum’ 
udelukker ikke, at man 
fortsat lejer et af de mange 
feriehuse, der er til udlej-
ning på Fanø. Og dertil får 
man som feriehusgæst mu-
lighed for at nyde det nye 
moderne og lækre Rindby 
Strand i modsætning til 
1960ernes barakbygninger, 
som præger det nuværende 
område,” mener hun.

”Lad os nu tage ja-hatten 
på i stedet for at være bange 
for en tiltrængt udvikling. 
Investor og alle ønsker, 

der skal skabes et flot byg-
geri, som passer til Fanø og 
fremtiden,” slutter hun.

Set med Sol og Strands 
briller er forventningen 
den samme:

”Trods situationen i ver-
den lige nu, forventer jeg, at 
2023 kommer til at ligge tæt 
op ad 2021 og 2022 som har 
været to rigtigt gode år for 
branchen. Adfærdsmøn-
stret har dog ændret sig og 
vi ser en tendens til, at man 
afventer lidt og booker sin 
ferie senere end tidligere, 
men den bliver booket,” 
siger bureauchef Morten 
Schøler, Fanø.

Hos Esmark Fanø, der i 
sit første år på Fanø er gået 
fra 0 til 70 udlejningshuse, 
ser bureauchef Nikolaj 
Gramstrup også med opti-
misme på 2023 trods infla-
tion og krig i Europa. Der er 
jo trygt og godt i Danmark.

”Starten af 2023 har væ-
ret ganske god. Lysten til 
at leje sommerhuse er der 
stadig hos tyskerne. Vi får 
jævnt med bookinger til 
højsæsonen, og antallet af 
afbestillinger er ikke højere 
end normalt,” siger han.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Et skønt sommerhus som dette 
i nærheden af Fanø Bad vil 
også i år få godt med gæster, 
mener feriehusudlejerne. Men 
tyske gæster er påpasselige 
med ikke at leje for dyrt.

HALVDELEN AF  
BUTIKKEN ER FYLDT MED 
RESTER TIL 100,- PER DEL 
FRA PBO, HEARTMADE, 

RUE DE FEMME OG  
CULTURE

100,-
PR. DEL

Hovedgaden 61 – 6720 Fanø – www.kollektionshuset.dk
Åbningstider uge 7: Hverdage 10 – 17 & Lørdag 10 – 14
      kollektionshuset         kollektionshuset

REST
MARKED

KÆMPE
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FRIVILLIGHED – Frivil-
lighed er et nøgleord for 
rigtig mange aktiviteter, 
som foregår på Fanø. Det er 
også et nøgleord i brandvæ-
senet, men rekruttering og 
fastholdelse af mandskab 
på øen er heldigvis ikke 
den største udfordring.

”Vi bor på en ø, hvor vi er 
i naturens vold med storm-
flod, skovbrande og så vi-
dere, og det er en realitet, 
som den næste generation 
også vokser op med,” siger 
brandstationsleder Peter 
Kristensen, og fortsætter:

”Måske derfor oplever 
vi en interesse fra lokale 
unge, der står på spring for 
at være med til at løfte op-
gaverne, især unge mænd, 
der ved, at hos os kan man 
være med til at gøre en for-
skel. 

Mads Nørholm Pedersen 
og Søren Due Thomsen er 
begge deltidsbrandmænd 
i Nordby og er begge 29 år.

”Jeg har været frivillig 
brandmand i fire år, og det 

er gået lidt i arv fra min far 
Flemming Nørholm Peder-
sen bedre kendt som ’Fu-
ser’,” siger Mads og Søren 
fortsætter:

”Det samme kan man 
sige om mig.”

Løsningsorienteret
Søren er søn af indsatsleder 
og beredskabsinspektør 
ved Sydvestjysk Brandvæ-
sen Michael Due Thomsen.

”Noget, der især tiltræk-
ker mig ved jobbet som 
brandmand, er, at man skal 
være løsningsorienteret,” 
siger Mads, og Søren tilfø-
jer:

”Ja, og omstillingsparate, 
man ved jo ikke helt nøjag-
tigt, hvad man kommer ud 
til.” 

Begge mænd er enige om, 
at det altid drejer sig om at 
holde fokus på at bevare 
roen.

Der er altid nyt og mere 
at lære indenfor brandvæs-
net, en arbejdsplads, der 
bestræber sig på, at være oppe på beatet og følge 

med tiden. Der er mange 
bæredygtighedsprincipper, 
der skal gennemtænkes i 
forhold til både kemikalier, 
for eksempel hvad der siver 
i jorden ved brandslukning 
og ikke mindst generelt 
vandforbrug. 

”Alle ønsker den bedst 
mulige bæredygtighed in-
denfor deres fag, der er vi jo 
ikke anderledes end andre 
faggrupper,” siger Mads.

Til daglig underviser 
Søren Due Thomsen kom-
mende mekanikere på Ryb-
ners Erhvervsuddannelser.

Varieret dagligdag
”Det vil sige, at når jeg har 
vagter som brandmand, er 
jeg også tilknyttet Esbjerg 
med tilkald, ellers kan det 
jo ikke lade sig gøre at være 
der på fem minutter – om-
klædt – men det fungerer 
fint, og giver jo også varia-

Nyt kort over Fanø er netop udkommet
FANØ – Nordisk Korthandel har netop lanceret 

en helt ny serie med egnskort, over en række ud-
valgte byer, regioner og ikke mindst øer over hele 
Danmark, hvor der blandt de nye kort især er popu-
lære ferie- og fritidsdestinationer som Fanø. De fleste 
kort er udgivet i målestoksforholdet 1:25.000 (4 cm på 
kortet dækker 1 km, et meget tæt ’zoomniveau’). Det 
giver overblik over så mange detaljer i nærområdet, 
at kortene er oplagte til eksempelvis sommerhuse og 
fritidshuse. Dermed kan sommerhusejeren hurtigt 
danne sig et overblik over, hvad de kan opleve i nær-
området til fods og på cykel. Der er mange detaljer 
på de nye egnskort. Derfor er de nye kort udstyret 
med en detaljeret signaturforklaring, som i øvrigt er 
på både dansk, engelsk og tysk. Højdekurver er også 
en vigtig del af informationen på de nye egnskort. 
Kortet kan fås udprintet som almindelig plakat på 
slidstærkt og kraftigt papir. Men der kan også væl-
ges mellem laminering og indramning i forskellige 
formater. Foruden mulighed for at få kortet leveret på 
en magnetplade, så det kan udstyres med magneter 
til daglig brug.

Det ny Fanø-kort forhandles af Fanø Boghandel.

Julemærkemarch støtter trængte familier
FANØ – Julemærkemarchen med det tilhørende 
bankospil kunne i 2022 samle et overskud på 14.700 
kroner, som blev fordelt med 7350 kroner til julemær-
kehjemmene og 7350 kroner, som blev benyttet til 
indkøb af Fanø Ø-kort fra Nordby Handel, fortæller 
initiativtager Poul Lundholt. Ø-kortene –14 á 500 kro-
ner og ét á 350 kroner – blev fordelt til trængende fa-
milier og personer på Fanø med hjælp fra Fanø Kom-
mune og Røde Kors.

”Der er lang tid til december, men vi bliver garante-
ret løbet over ende af tiden, når vi nærmer os august, 
så derfor får sponsorerne allerede nu en anmodning 
om at yde støtte til arrangementet igen i år. Tilsag-
nene vil give os ro til at få arrangementet på skin-
ner uden stress. Vi vil trykke et større oplag og hus-
standsomdele brochuren i god tid inden marchen,” 
siger han.

Det bliver igen den første søndag i december, den 3. 
december, og der bliver individuel start til marchen 
om formiddagen og så bankospil om eftermiddagen. 
Til brug for marchen trykkes en rutebrochure med 
kort og seværdighedsbeskrivelse. Forslag modtages, 
så dataindsamling kan påbegyndes snarest. Der er 46 
annoncepladser i brochuren, men de otte på bagsiden 
er reserveret.

Hør om forandringens mester, Picasso
NORDBY – Tirsdag den 21. februar klokken 10 til 12 
vil Jørn Martinsen fortælle om Pablo Picasso fra Ma-
laga i Mødestedet, Strien i Nordby. Der er ingen entré. 

”Picasso var usædvanligt produktiv i løbet af sit 
lange liv og opnåede berømmelse – og en enorm for-
mue – for sin kunst. Han blev en af de bedst kendte 
skikkelser i det 20. århundredes kunsthistorie. Picas-
so viste allerede tidligt et ekstraordinært kunstnerisk 
talent. I sin barndom og ungdom malede han på en 
naturalistisk måde, men i løbet af det første årti af det 
20. århundrede ændrede hans stil sig radikalt. Han 
gav sig til at eksperimentere med forskellige teknik-
ker og ideer. Og det blev han ved med,” lyder det i 
oplægget.

Kunst og mad på Fanø Kunstmuseum
SØNDERHO – Fanø Kunstmuseum i Sønderho vil 
onsdag den 15. februar fra klokken 16 til cirka 18 
præsentere nogle nyerhvervelser. Krestine Harboe vil 
fortælle om sit værk Frida, inspireret af den nordiske 
mytologi og navnet Alfrida, der betyder smuk. Iben 
Holm Kongsbak vil fortælle om Carl Johan Forsbergs 
akvareller og livet i Sønderho. Forfatter Niels Frede-
riksen vil præsentere det nyerhvervede maleri af Ju-
lius Exner Sangundervisning i Sønderho (1902) og sin 
ny bog Dialekt på Fanø. En kulturhistorisk ordbog. 
Tilmelding via post@fanoekunstmuseum.dk.

Øen rundt Friske frivillige kræfter til brandslukning
Mads og Søren kender hinanden bedre 
end de fleste – ellers fungerer det ikke, 
når der skal slukkes brande

Når Søren Due 
Thomsen har 
brandmand-
svagten, går 
der fem minut-
ter fra alarmen 
lyder, til han 
skal afgå fuld 
iklædt med 
brandbilen fra 
stationen.

Mads Nørholm Pedersen og Søren Due Thomsen er begge frivillige 
brandmænd på Station Nordby. De har ikke passionen for faget fra 
fremmede, den er gået i arv på fædrene side.
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tion i dagligdagen,” siger 
han. 

Del af et fællesskab
”Det allervigtigste som 
frivillig brandmand er at 

kende hinanden godt og 
vores holds svage og stærke 
sider,” siger Mads, og Søren 
fuldender sætningen:

”Hvis man vælger at 
være en del af brandvæs-
net på Fanø, så kommer 
man automatisk til at være 
del af et fællesskab, der 
skal kunne handle hurtigt, 
et team, der skal fungere 
sammen, når det gælder liv 
eller død.”

Vil du gerne være en del 
af holdet, og høre mere om, 
hvad det indebærer, så kan 
man altid kikke forbi lør-
dag formiddag på Station 
Nordby på Stadionvej 14 
til en kop kaffe eller efter 
aftale.

Tekst og foto:  
Tatjana Schantz Johnsson

Friske frivillige kræfter til brandslukning

Fanø Museum fik stille og fint 2022

KULTURHISTORIE – 
Fanø Museum fik et fint 
og roligt år i 2022, fortæller 
formand Else-Marie Gejl 
Christensen.

Besøgstallet blev 4065 i 
alt, og der er nu 80 medlem-
mer. Der har været lidt fær-
re betalende voksne, men 
til gengæld var der rigtigt 
mange skolebesøg. 

”Haven er populær og 
også en ventil. 24 9. klas-
ses elever fylder meget i de 
små rum, så en stor tak til 
kustoderne for at håndtere 
udfordringerne på eksem-
plarisk vis. I samarbejde 
med Skibsfarts- og Dragt-
samlingen har vi ofte delt 
klasserne, så der kun er 
en halv klasse ad gangen 
på hvert museum. Nogle 
skoler har tilrettelagt deres 
museumsbesøg i Nordby, 

så de har kunnet spise de-
res madpakker i haven,” 
fortæller hun.

Elever på tegnekursus
I forsommeren har de æld-
ste klasser på Fanø Skole 
været på tegnekursus i mu-
seet med Marco Brodde. 
Det kom der flotte resul-
tater ud af. Og i efteråret 
har børnehavebørnene på 
Fanø sammen med Marco 
lært om livet i gamle dage 
– uden køleskab og opva-
skemaskine.

Kaffe og fanøkringle i Æ 
Bindstow til Strikkefestiva-
len var som altid fuldteg-
net, og der var gang i strik-
kepindene og snakketøjet 
om masker og kvindeliv.

Destination Vadehavs-
kystens arrangement Lys i 
Mørket havde museet også 

budt ind på, men Skovlege-
pladsens fantastiske arran-
gement kunne man ikke 
konkurrere med – måske et 
andet år.

”Igen i år lagde vi hus til 
julemandens sidste som-
mersøvn, indtil en flok 
glade børn fik ham vækket 
1. søndag i advent. Efterføl-
gende var en lille flok me-
get lydhøre børn inde i den 
fine stue for at høre nissehi-
storier – et par af dem med 
rigtig gode ører kunne ty-
deligt høre nisserne pusle 
oppe på loftet.”

Besøg fra Legohouse
”Vi har lige som tidligere 
år haft familiegrupper 
og erhvervsgrupper, der 
har bedt om at kunne be-
søge museet udenfor den 
almindelige åbningstid, 
blandt andet en gruppe fra 
Legohouse. Det er rart, at 
vi kommer på landkortet. 

Vores traditionelle tur med 
kustoderne, når vi lukker 
for sæsonen, gik i år til 
Bramming Museum, hvor 
vi oplevede, hvordan man 
også kan udstille 1000 ting. 
Som vi plejer, sluttede vi af 
med lidt godt at spise. Vi 
har en gruppe fantastiske 
kustoder, som får megen 
ros fra de besøgende, og 
det vil vi gerne sige dem 
tak for.”

”I november tog vi sam-
men med Fanøs øvrige 
museer hul på et kursus 
for bestyrelsesmedlemmer, 
som Sydvestjyske Museer 
afholder for os. Fra Fanø 
Museum fortsætter vi her i 
vinter med at lære, hvordan 
vi registrerer vores gen-
stande korrekt.”

Gennem forhandlinger 
med kommunen er der op-
nået en toårig støtteaftale, 
til formandens tilfredshed.

-fina

Æ bindstow, tegnekurser for børn  
og julemandsbesøg blev succeser

Korpset har stadig et udrykningsflag fra 1950’erne.

Hele holdet med enkelte und-
tagelser samlet på Fanø til den 
traditionsrige nytårsparole for 
Sydvestjysk Brandvæsen og 
Falck Danmark A/S inklusive 
borgmester Frank Jensen.

Gys og gru på Fanø Skole

FESTIVITAS – Den stod på 
gys og gru, musik, skakspil 
og meget mere, da eleverne 
på Fanø Skole torsdag den 
2. februar holdt fest efter 
dagen igennem at have for-
beredt og pyntet skolen op.

”Forældre, søskende og 
andet godtfolk var invite-
ret med, og i hver klynge 
havde eleverne arrangeret 
aktiviteter lige fra skak og 
diskotek til fodbold og bar-
bershop. En særlig begiven-
hed tiltrak mange modige 
forældre og elever, der gen-
nem en labyrint oplevede 
skræk og gys inden de igen 
blev lukket ud,” fortæller 
velfærdsmedarbejder Søs 
Josefsen.

På torvet blev der fra sce-
nen rappet af elever fra 2. 
A, og andre musikhold og 
klasser sang gode musik-

numre for publikum, der 
kunne nyde kaffe, slush ice 
og kage på torvet, som ele-
verne havde bagt.

”Alt i alt en virkelig fest-
lig dag på Fanø Skole,” 
konstaterer hun.

-fina

2. februar var der 
skolefest i kalenderen 
på Fanø Skole

 

Nogle af pigerne havde udklædt sig særdeles dramatisk. Alle fotos: Søs Josefsen. 

Et spil skak kunne man også tage. Musikalske elever på scenen. Lykkehjulet var hjemmelavet.
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Det sker på Fanø fra 11/2 til 11/3 2023 - udvalgte begivenheder
• Lør. 11/2 kl. 19.30 og søn. 12/2 kl. 14, 

Fanø Biograf, Lodsvej 3,  
Nordby: meter i sekundet,  
komedie af Hella Joof. Se øvrigt 
program på fanoebiograf.com

• Lør. 11/2 kl. 20, Realen, Niels 
Engersvej, Nordby: Alberte Wind  
& Andreas Fuglebæk.  
Dørene åbner kl. 18.30.  
Entré, book billet på realen.dk

• Lør. 11/2 og hele uge 7:  
Natur Bingo, flødebollekursus  
for børn, udvidede åbningstider  

i butikker og restauranter i Nordby. 
Hent spilleplader og se mere  
på nordbyhandel.dk/ 
vinter-i-vadehavet-1

• Ons. 15/2 kl. 16-18, Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho: Kunst og 
mad. Præsentation af nye værker. 
mad og hygge

• Søn. 19/2 kl. 11,  
Nordby Kirke: Familiegudstjeneste 
v/ Nanna D. Coln

• Søn. 19/2 kl. 14-16, Sønderho 
Forsamlingshus: Fastelavnsfest for 

børn og voksne med  
fastelavnsboller i caféen. Entré

• Søn. 19/2 kl. 15,  
Rindby Forsamlingshus: 
Fastelavnsfest med  
tøndeslagning. Café.  
Tilmelding ikke nødvendig.  
Alle udklædte børn kommer  
gratis ind

• Søn. 19/2 kl. 19-20, Nordby Bibliotek: 
Gudstjeneste v/ Johannes Glenthøj

• Tir. 21/2 kl. 10-11, Mødestedet ved 
Strien i Nordby: Foredraget om  

Picasso - forandringens mester  
v/ Jørn Martinsen

• Lør. 25/2 kl. 20, Realen, Niels 
Engersvej, Nordby: Zididada.  
Dørene åbner kl. 18.30.  
Entré, book billet på realen.dk

• Søn. 26/2 kl. 15, Rindby 
Forsamlingshus: Sangsøndag  
v/Grethe Laumand. Entré via 
rindbyf.nemtilmeld.dk/82

• Søn. 26/2 kl. 16,  
Nordby Kirke: Forårskoncert  
med Fanø Koret. Fri entré

Bussens Venner har købt en nyere bus
NORDBY – Bussens Venner, der lige har købt en 

nyere, brugt bus med bedre komfort til de ældre, 
har haft generalforsamling onsdag den 25. januar. 
Hele bestyrelsen modtog genvalg og består af for-
mand John Pedersen, regnskabsansvarlig Margit 
Pedersen, bestyrelsesmedlem Peter Severin Mi-
chael Brøchner Lübker og Flemming Krog. Supple-
anter er Laila Søbye og Bente Kongsbak.

”Vi har mange trofaste medlemmer som støtter 
os år efter år. Det er vi meget taknemlig for. Med-
lemstallet ligger og svinger mellem 140 og 175. Det 
koster en del at drive bussen, brændstof, forsikring 
vægtafgift, reparationer af bussen og Falck,” for-
tæller John Pedersen. 

”Vi har købt ny, brugt ni-personers bus, som 
ankom til Fanø den 1. februar. En opsparing og 
en fantastisk hjælp fra Fanø Brugsforening, Fanø 
Sparekasse samt Sol og Strand har gjort det muligt.  
En fantastisk ny oplevelse i forhold til den gamle 
som har tjent os i godt cirka 30 år. Vi har fået bedre 
plads, bedre udsyn og en utrolig forbedret køre-
glæde,” fortæller han. 

”Mange tror fejlagtigt, at vi har noget med Søn-
derho-bussen at gøre. Det er ikke tilfældet. Bussens 
er en forening som blev stiftet i 1992 og har siden 
været drevet af en frivillige bestyrelse. Vi kører fast 
hver torsdag fra klokken 13.30 til 15.30. Heldigvis 
har vi et par gode drenge på Fanø Plejecenter, Mik-
kel og Anders, som også kan se muligheden i at 
køre en tur med folk der kommer i daghjemmet. Så 
arrangerer vi ture, efter behov, til fastlandet,” for-
tæller John Pedersen. 

Hvis der skulle være en eller flere der kunne afse 
8-10 timer årligt som chauffør eller hyggespreder i 
bussen er man velkommen til at kontakte John på 
40 15 24 93 eller johnp@fanonet.dk. Han fortæller 
også gerne om mulighederne for at blive medlem og 
give støtte.

Fastelavnsfest i Rindby Forsamlingshus
RINDBY – Søndag den 19. februar klokken 15 er der 
fastelavnsfest i Rindby Forsamlingshus med tønde-
slagning, kåring af kattekonge og kattedronning, kå-
ring af den bedst udklædte og diverse små konkur-
rencer. Caféen er åben med salg af diverse kolde og 
varme drikkevarer – og fastelavnsboller. Tilmelding 
ikke nødvendig. Udklædte børn kommer gratis ind.

Øen rundt Trekløver med mange jern i ilden og kreative drømme

IVÆRKSÆTTERE – Alan 
Skelmose og Else Hjort 
købte i 2019 den gamle 
fiskebutik og ejendom på 
Havnevej 4 i Nordby, hvor 
skibsværftet engang lå 
ved siden af, hvor der nu 
er parkeringsplads. Her 
driver parret Værftet, et 
hyggeligt værtshus skrå-
streg café, hvor man ud-
over en god skænk også 
kan fordrive tiden med at 
spille diverse spil, quizze 
eller hygge med en sports-
kamp på tv. 

Nu er stedet udvidet fra 
cirka 70-250 
kvadratmeter 
med blandt 
andet et gal-
leri, hvor fug-
lemaler og na-
turvejleder på 
Fanø, Marco 

Brodde, slår sine folder. I 
de tilstødende lokaler er 
der salg af brugskunst – 
ofte ting med et finurligt 
twist- og udtryk formgivet 
og udført af lokale desig-
nere. 

”I sommers begyndte 
vi med livemusik på sce-
nen og servering udenfor 
i gårdhaven, og det til-
trak mange til vores late 
nights på Fanø hen over 
sommeren. Her i januar 
kunne vi så slå dørene op 

til Marcos galleri,” fortæl-
ler Alan og fortsætter: 

”Desuden er der i de til-
stødende lokaler salg af 
unika ting. Her er indtil 
videre 6 lokale kunstnere 
og formgivere repræsen-
teret. Vi kommer generelt 
til at udvikle på et bredt 
spekter af aktiviteter til 
stedet lige fra flere vins-
magninger til banko og 
meget andet. Lige om lidt 
har vi også salg at herre-
tøj.” 

Værftet i Nordby 
udvikler sig hele 
tiden på grund af et 
kreativt trekløvers 
idérigdom. Nu 
er der et Marco 
Brodde-galleri

Alan Skelmose 
og Else Hjort 
følte, det var 
nu eller aldrig, 
hvis deres drøm 
om selvstændi-
ge virksomhed 
skulle blive til 
virkelighed.
Foto: Privat.
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Ravsamleren og taliffaken deles om stranden

Er du på Fanøs strand og 
ser en stærestor, buttet og 
sort-hvid vadefugl, der går 
rundt på stranden og med 
stor energi roder i opskyllet 
eller vender sten og skaller 
med sit spidse, kileformede 
næb, så kan meget vel være 
en stenvender. 

Den bevæger sig ener-
gisk fremad, og alt bliver 
nøje undersøgt for insekter, 
tanglopper og små bløddyr 
– og jævnligt stikker den 
næbbet ind under småsten 
og muslingeskaller og lig-
nende og vender dem i et 
hurtigt kast for at finde de 
smådyr, der skjuler sig un-
der stenene. Ja faktisk lig-
ner stenvenderen ravsam-
lerne på Fanøs strand. De 
stikker deres ketcher ind i 
opskyllet og vender det i et 
hurtigt kast for at finde de 
gyldne sten. 

På Grønland er stenven-
deren kendt under navnet 

taliffak, som betyder ”den 
som flytter til siden.”

Fanøs stenvendere kom-
mer fra Grønland og 

Nordeuropa. De første ses 
allerede i juli på vej mod 
vinterkvarteret. Mange be-
søger Fanø i august og en 

hel del bliver her om vin-
teren. 

Det sker især, når den er 
så mild som i år. 

Stenvenderen yngler i 
Danmark kun på Læsø. 
Ynglebestanden i Danmark 
er kritisk truet. Vadehavet 
er det vigtigste rasteom-
råde for stenvender i Dan-
mark. 

Når man ser fuglen i vin-
termånederne, er det for-
mentlig fugle fra Grønland 
og Canada, som med en 

pause på Island og Færø-
erne er endt på Fanø. 

I dag får vi langt færre 
stenvendere på besøg her 
på Fanø end for 25 år siden. 
Også trækbestanden er i til-
bagegang.

Derfor er det vigtigt, når 
man er på stranden efter 
rav, at holde øje med de 
små fugle, som forsøger sig 
som ’ravsamlere’ for at fin-
de føde. Er de i opskyllet, så 
bevæg dig stille og roligt. 
Fuglene kræver ro til føde-
søgninger, for de er fløjet 
langt for at komme til Fanø.

Tekst og foto: Søren Vinding

Trekløver med mange jern i ilden og kreative drømme

For tiden arbejdes der på 
højtryk med at indrette en 
ny café på matriklen, der 
får navnet Elses Gab.

Marco og Alan har kendt 
hinanden i mere end 25 år 
og blev venner, mens de 
læste på seminaret i Ribe. 
Hos begge mænd løber 
der kreativt blod i årerne, 
og en kærlighed til kunst 
og godt håndværk er de 
fælles om. 

Marco Brodde elsker at 
sidde ude i naturen og ob-

servere, skitsere og tegne 
– især fugle. 

”Jeg arbejder fuldtid 
som naturvejleder for 
Fanø Kommune. De sid-
ste otte år har jeg valgt at 
bruge fritiden på kunsten 
i stedet for det frivillige 
engagement i NGOerne. 
Man kan ikke det hele, og 
det kræver ro og fokus, 
hvis man vil tegne og male 
dagligt,” siger Marco.

Tæt på kunderne
”Jeg vil fremover kunne 
vise mine billeder frem i 
galleriet i de smukkeste 
rammer, og jeg nyder at 
kunne komme tæt på mine 
kunder og give dem de 
historier, der følger med. 
Jeg regner også med i nær 
fremtid at kunne tilbyde 
tegnehold for børn og voks-
ne, hvor vi for eksempel går 
ned til vandet og skitserer 

sæler og fugle lige ovre på 
den anden side af vejen,” 
tilføjer han.

Alan Skelmose har i 
mange år udviklet og pro-
duceret møbler, der tager 
udgangspunkt i recycling 
og upcycling af genbrugs-
materialer. 

Stilen er rå og rustik, og 
kan naturligvis opleves i 
indretningen, men også 
i valg af materialer og in-
teriør på Værftet. Fanø 
Bryggeri har også mange 
af Alans møbler i deres 
lokaler. 

”Jeg vil også have tid til 
at fordybe mig fremover 
i at udvikle og fremstille 
møbler, det er min store 
passion, derfor skal vi 
også i takt med, at vi ud-
vikler forretningen, have 
ansat flere.” 

’De tre musketerer’ på 
Værftet tror på, at de har 
fundet en lomme for at 
drive virksomhed, som 
har manglet i Nordby. 

”Vi har åbent året rundt, 
og vi oplever en stor inte-
resse fra de lokale på øen 
til at komme og hygge på 
Værftet,” siger Alan Skel-
mose. 

”Der er så meget, vi kan 
udvikle på med nye tiltag 
for både lokale og turister, 
og beliggenheden er per-
fekt i forhold til færgen,” 
slutter nybagt gallerist i 
Nordby, Marco Brodde. 

Tekst og foto:  
Tatjana Schantz Johnsson

Alan og Marco har kendt 
hinanden i mere end 25 år. De 
mødtes på seminaret i Ribe, og 
de elsker at idéudvikle på kon-
cepter til, hvad der skal ske på 
Havnevej, så stedet hele tiden 
har noget at byde på for en 
bred målgruppe.

Else Hjort glæder sig til at 
åbne ny café på matriklen, 
inden sommersæsonen for 

alvor sætter ind. Her sidder 
hun ved et af Alan Skelmo-

ses letgenkendelige desig-
nerborde med backgammon 

indlagt i bordpladen.
Foto: Privat.

Stenvender i opskyl  
på Fanøs strand.

Ryon Petersen fik pris for frivilligt arbejde
FANØ – Fanø Kommune var lørdag d. 21 januar vær-
ter for Frivillighedsdagen, hvor øens foreninger og 
ildsjæle blev hyldet og fejret ved et festligt arrange-
ment, som ikke mindst bød på uddelingen af Byrå-
dets Initiativpris på 20.000 kroner. Den gik til Ryon 
Petersen fra Fannikerdagen, Foreningen Rebekka og 
Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling.

Borgere ønsker bilfri bymidte i Sønderho
SØNDERHO – Trafikgruppen, der er et fælles ud-
valg nedsat af Fonden Gamle Sønderho, Sønderho 
Borgerforening og Sønderho Borgerforenings Er-
hvervsgruppe, er kommet med et udspil til kommu-
nens ENT-udvalg til begrænsning af bilkørsel og par-
kering i byens gamle del. 

Forslagene er: Bedre skiltning ved bygrænsen, så 
bilister er mere opmærksomme på restriktionerne 
samtidig med, at de opfordres til at parkere udenfor 
den gamle del af Sønderho. Det kan suppleres med 
brochurer. Uddeling af venlige forrudesedler på de 
biler, der parkerer ulovligt – som i Dragør. Ingen tids-
begrænsning på p-pladsen ved kirken for personbi-
ler. Flere p-pladser udenfor den gamle bydel, især om 
sommeren. Forbud mod kørsel med campingvogne 
og caravans i den gamle by som det er tilfældet med 
busser. Gågade på en del af Gl. Byvej, måske i sæso-
nen. En trafikplan bør fremmes. Personerne i Tra-
fikgruppen er Anders Bjerrum, Henrik Bay og Kurt 
Bjørndal fra Fonden Gamle Sønderho, derudover 
Lars Nielsen og Christina Løjtnant fra Borgerfor-
eningen samt Steen Glerup og Jens Peter Jensen fra 
Borgerforeningens Erhvervsgruppe.

Øen rundt

Ryon Petersen og borgmester Frank Jensen på scenen.
Foto: Fanø Kommune
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Vadehavets fugle

Øen rundt

Skov Madsens eftf.
Esbjerg og Fanø Begravelse
Jernbanegade 68 | Esbjerg | tlf. 75 12 08 33

www.houkjaerbegravelse.dk

 ■ Vi hjælper med en værdig,  
smuk og personlig afsked

 ■ Fokus på bæredygtighed
 ■ Få en fast og fair pris
 ■ Ring og få gratis tilsendt  

hæftet “Min sidste vilje”

Kontakt os på
tlf. 75 12 08 33
Vi kan kontaktes hele døgnet

Forbrugerrådet TÆNK  anbefaler at  
bruge ISO9001-certificerede bedemænd

Alexandra 
Brandi

Hanne  
Hjørngaard

Tine  
Nielsen

Nicki 
Løbner

Mette 
Grumsen

Troels  
Giversen

Nikolaj  
Rebsdorf

Snespurven er en fast vin-
tergæst i det sydvestjyske, 
hvor Fanø udmærker sig 
med den største ansamling. 
Men vil dette flotte skue 
fortsætte i al evighed?

Nu varer intet jo evigt 
på denne jord, men derfor 
er det alligevel et relevant 
spørgsmål at stille, når vi nu 
på Fanø Fuglestation er så 
forblændet af denne skøn-

hed. Med en fortsat global 
opvarmning af Jorden og 
blotlægning af de arktiske 
egne, er det måske ikke et 
urealistisk scenarie, at flere 
og flere fuglearter ikke vil 
søge vinterophold længere 
sydpå. Det er simpelthen 
ikke nødvendigt, fordi fø-
deressourcerne kan blive 
mere konstante i deres yng-
leområde. Vi ser allerede, 
at fuglearter, der tidligere 
frekventerede Danmark, er 

blevet sjældnere. Tidligere 
sås arter som sneugle, stel-
lersand og kongeederfugl 
fra det arktiske oftere, end 
de gør i dag. Årsagerne tid 
dette kan naturligvis også 
skyldes andre forhold, men 
det er påfaldende. 

Værlingefamilien
Snespurven er en 16-17 cen-
timeter lang spurvefugl 
fra værlingernes familie. I 
sommerdragten er hannen 
helt hvid med sort ryg og 
sorte vingespidser, hvilket 
gør den let genkendelig. 
Hunner, ungfugle og vin-
terdragten er en gråbrun 
stribet ryg med gulbrune 
tegninger på bryst og ho-
vedet. Yngleområdet er cir-
kumpolart, hvilket betyder 
at den er på alle kontinenter 
rundt om Nordpolen. Den 
yngler sydligst på Island og 

de skandinaviske højfjelde. 
I vinterkvarteret, der i Dan-
mark primært udgøres af 

Snespurve i et 
sneløst landskab

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
1. marts 2023. Mærk kuverten ”Konkurrence”. Maks én  
deltager pr.  husstand. Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr.  
til  SuperBrugsen, kan afhentes i SuperBrugsen, Fanø.

Vinder af sidste nummers krydsord:  Rikke Josephsen, Kallesbjergvej 66A, Fanø
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Forårskoncert med FanøKoret i kirken
NORDBY – Er man til gospel, korsang og fælles-

sang, så er Nordby Kirke et godt sted at bevæge sig 
hen søndag den 26. februar klokken 16. For da vil 
FanøKoret afholde forårskoncerten Lyse nætter med 
blandt andet sange af danske kunstnere og fælles-
sange med publikum. Der er ingen entré.
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Frits Brinch & Sønner ApS
Entreprenørforretning & Aut. Kloakmester

Sdr. Nytoft 11 - 6720 Fanø
75 16 42 57 - Kontor/fax: 75 16 41 81

Biltlf.: 29 26 56 76

EL-SERVICE
75 16 33 55

mobILtELEfon: 28 48 22 71

www.deresblik.dk ‧ deresblik@deresblik.dk

Aut. VVS-installatør og kloakmester
Sønder Nytoft 8 A - 6720 Fanø

Mobil Fanø afd. 40 91 57 11
Målerhusvej 3 - 6700 Esbjerg

Tlf. kontor 75 12 50 11

JENSEN & JENSEN FANØ ApS
TØMRER og SNEDKER

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres

KVALITET EN SELVFØLGE
Lars-Ole Møller Dahl Nybyvej 3 · Tlf. 4036 6484

Torben Mahlers Tegnestue
Færgevej 2, 6720 Fanø

Tlf. 2086 3527 - mail: torben@mahler.dk
Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service

Toyota Ribe
Industrivej 36
Tlf. 76 88 11 88 

Toyota Vejen
Vestermarksvej 5  
Tlf. 75 36 17 66 

Toyota Esbjerg 
Hededammen 2                          
Tlf. 75 14 23 88 

Toyota Varde
Jeppe Skovgårdsvej 21
Tlf. 76 54 22 00

Åbent: Man-fre 9-17, søn 11-16 · Louis Lund A/S · www.louis-lund.dk

Køb en bil hos Toyota Louis Lund
og få  TRYGHED  

og op til 8 års garanti  
med en Louis Lund Serviceaftale.

Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

– hele øen rundt !

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337
Sønder Nytoft 13 - 6720 Nordby - Fanø

Næste avis  
11. marts
Deadline  
1. marts

tømrer- og byggefirma
Ing. Henning Frosch

Lodsvej 41 ∙ 6720 Fanø

21 48 69 89

t.ffl'3 
e www.dan-el.dk e 
DØGNVAGT 70 23 23 88 

Sønder Nytoft 21 C, 6720 Fanø 

�GIVENDE INSTALLATØR li.� ri rai liDl. 

VI HJÆLPER DIG MED ALLE 
ELEKTRISKE INSTALLATIONER!

• Ladebokse
• Varmepumper - 
     luft/luft og luft/vand
• Køleanlæg
• Erhvervs varmepumper
• Klimaanlæg

• Energirådgivning
• Elinstallationer 
• Sommerhus installationer
• Udskiftning af eltavler
• LED belysning
• Solcelleanlæg

Tlf. 70 70 70 81
www.denjyskeelektriker.dk

Tlf. 41 92 40 00
www.vestklima.dk

Nationalpark Vadehavet og 
resten af den jyske vestkyst 
optræder snespurven ofte i 

pænt tillidsfulde men kon-
stant rastløse flokke, der 
meget vedholdende fou-

ragerer i opskyls-zoner på 
stranden og blandt spredte 
urter. 

Video kan ses her: 
facebook.com/soren.
brinch/videos/54041
0844728938?idorvani-
ty=224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch, 
Fanø Fuglestation 
 
Redigering:  
Finn Arne Hansen

Flokke af snespurve på 
Søren Jessen Sand, hvor lige 
nu omkring 950 individer 
optræder i en løst koblet flok, 
der konstant bevæger sig, 
deler sig i flere, for igen at 
samles omkring solnedgang, 
da de har kollektiv 
overnatning.

Bliv medlem af Fanøs lokale antenneforening og få hurtigt  
internet og et stort udbud af TV kanaler. Internet uden TV-pakke 
er også muligt – også i feriehuse og lejligheder.

Vidste du,
at det i år er 50 år siden,  
at Nordby Antenneforening  
blev grundlagt?

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid man-tor kl. 9-11) 
eller via www.fanonet.dk, når du har brug for hjælp. 

Følg også “Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook



VINTERFERIE
SJOV MED 
BØRNENES 

TRAFIKSKOLE 
Bamse Betjent og Frk. Flora inviterer alle 

børn til Trafikland på BROEN Shopping. Du 
kan bl.a. opleve oppustelige køre tøjer, fede 
præmier hver dag, kreative aktiviteter og de 

fedeste shows med Bamse Betjent!
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 GRATIS 

P-PLADSER

SHOPPING 
FORDELE

B+
Broenshopping.dk 

Centrum 
Exnersgade 18 
6700 Esbjerg

VESTJYLLANDS 
STØRSTE 
SHOPPINGCENTER ALLE DAGE 

8-20

ANSIGTSMALING
Mandag, tirsdag og onsdag  

fra kl. 14.00-17.30 
Søndag kl. 10.30-14.00 

GRATIS 
ALLE BØRN ER 

VELKOMNE

SE MERE PÅ BROENSHOPPING.DK

BROENS 
BØRNEHJØRNE

TIRSDAG OG TORSDAG 
KL. 13-16

Mandag den 13. til fredag den 17. februar: 

•  Oppustelig ambulance fra kl. 13–17

•  Kreative aktiviteter fra kl. 13–17

•  Frk. Flora kigger forbi ambulancen kl. 14

•  Show med Bamse Betjent kl. 16

Lørdag den 18. februar:

•  Oppustelig ambulance fra kl. 11–15

•  Kreative aktiviteter fra kl. 11–15

•  Frk. Flora kigger forbi ambulancen kl. 12

•  Show med Bamse Betjent kl. 14

Gælder fra lørdag 
den 11. februar til og med 
søndag den 19. februar.
Billetten sælges i et begrænset 

antal hos Panduro 
(så skynd dig at sikre 

din billet)

BØRNE-
BILLET

Gå på fed skattejagt i trafi kkens univers på BROEN Shopping. 
Find og svar på spørgsmål rundt i centret! Når du er færdig kan 
du hente din præmie både ved Panduro eller ved Børnenes Trafi kskole.

HÆFTETS PRIS

 100,-
med Børnenes Trafi kskole

BØRNE-
BILLET

INKL.BIOBILLET
3-11 år

Hæftet er kun til børn i alderen 3-11 år. Regler og vilkår gælder. Billetten gælder fra den 11. februar til og med den 19 februar.

GAVEREGN
OG FEDE

RABATTER

SÆLGES 
FRA TORSDAG 

9. FEBRUAR

SØNDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 11

SE HELE PROGRAMMET PÅ 
BROENSHOPPING.DK

GRATIS
KÆMPE 

FASTELAVNS-
FEST


